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ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อ 15 มี.ค. 2546

สังกัด กษ.



ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ
Thailand Agricultural Research Repository

36,247 รายการ 8,326 รายการ

บูรณาการหน่วยงานวิจัย
การเกษตรของประเทศ 

จ านวน 35 หน่วยงาน

คลังข้อมูลผลงานวิจัย
ปริมาณข้อมูล 44,573 รายการ

คลังข้อมูลนักวิจัย/ผู้ เชี่ยวชาญ
ปริมาณ 10,000 คน

แหล่งข้อมูลนักวิจัยและเชื่อมโยงข้อมูล

ปี 2546-2562 “16 ปี การบริหารทุนวิจัย ด้านการเกษตร”
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2562
สวก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ให้ด าเนินงานสนับสนุนทุน 

“โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ” 
และบริหารจัดการโครงการวิจัย งบประมาณ  396.8043 ล้านบาท

เงินอุดหนุน
396.8043

ล้านบาท

ผลการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562 
1. สนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 125 โครงการ 

งบประมาณ 396.4717 ลบ. (99.92 %ของแผนทั้งปี)

2. เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

มูลค่า 1,644.32 ลบ.(ประเมินผลกระทบโดย มช. และ มก.)
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2564

Smart Farming

P.10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy)

Flagship Non - Flagship

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สมุนไพรไทย



ข้าว

• กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
เกษตรกร มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรในการผลิตตาม
นิเวศเกษตร

• กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพของผลผลิต

• กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสรา้ง
มูลค่าเพิ่ม เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากคุณสมบัติ
พิเศษของข้าวไทย

• กลยุทธ์ที่ 4 นโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมข้าว
และการส่งเสริมดา้น
การตลาด

พืชสวนและพืชไร่

• กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยเชิง
นโยบาย เพื่อให้ได้ข้อมูล
การตลาด และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

• กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธ์ุ
พืชใหม่ท่ีมีศักยภาพ 

• กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา
นวัตกรรมและการจัดการ
การผลิต

• กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนา
เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว 

• กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา
เทคโนโลยีการแปรรูป

• กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต 

สัตว์เศรษฐกิจ

• กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยและ
พัฒนาระบบและ
กระบวนการผลิตสัตว์
เศรษฐกิจ

• กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยด้าน
โภชนาการในสัตว์

• กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยด้าน
สุขภาพและความปลอดภยั
ในสัตว์

• กลยุทธ์ที่ 4 การศึกษาวิจัย
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและคุณค่า จากสัตว์

• กลยุทธ์ที่ 5  การวิจัยและ
พัฒนาระเบียบ
ภายในประเทศและระดบั
นานาชาติ 

การบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร

• กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัย
พ้ืนฐานและต้นน้้า เพื่อ
พัฒนาส้าหรับใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการบริหาร
จัดการ

• กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยเพื่อ
การบริหารและจัดการ
ทรัพยากรน้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

• กลยุทธ์ท่ี 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าเพื่อ
การเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้น้้าและชุมชน
ท้องถิ่น   

RAINS 

• การพัฒนาต้นแบบ RAINS 
for Thailand Food 
Valley ในแต่ละภูมิภาค ที่
มีศักยภาพในการพัฒนา
ระบบการผลิตอาหารเชิง
อุตสาหกรรมจาก
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน พร้อมท้ังการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
เครือข่ายการบูรณาการ 3 
ภาคส่วน  (Triple Helix 
System) เพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการต่อการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทยได้
อย่างเป็นระบบ 

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Non Flagship 2564)



Objectives 
1. พัฒนาและยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2. ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy)

สมุนไพรไทย (P.10) (Non-Flagship 2564)

กรอบการวิจัยที่ 1
การวิจัยสมุนไพร
ไทยที่ใช้ในมนุษย์

กรอบการวิจัยที่ 2
การวิจัยสมุนไพร
ไทยที่ใชใ้นสัตว์

กรอบการวิจัยที่ 3
การวิจัยสมุนไพร
ไทยที่ใชใ้นพืช

กรอบการวิจัยที่ 4
การสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทย

และต ารับสมุนไพรไทย

กรอบการวิจัยที่ 5
การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยสีมุนไพรไทย

กรอบการวิจัยที่ 6
การวิจัยเชิงนโยบาย



Smart Farming (P.10) (Flagship 2564)

Objective เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน
ด้วยระบบอัจฉริยะตั้งแต่การผลิต จนถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
รองรับความเสี่ยงด้านการผลิต และการตลาด

กรอบการวิจัยที่ 1
การวิจัยและพัฒนาโดย
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
และสัตว์ ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

กรอบการวิจัยที่ 2
การเกษตรแม่นย าสูง 

(Precision 
Agriculture)

กรอบการวิจัยที่ 4
การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตรโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

กรอบการวิจัยที่ 3
ระบบการติดตามและ

เตือนภัยล่วงหน้า 
(Monitoring and 
Warning System) 
และเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศการเกษตร 
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ความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย  
(P.7) Flagship 2564

Objective เพื่อให้เกิดความมั่นคงอาหาร ประเทศไทยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ 
ประชาชนเข้าถึงได้ มีคุณค่าทางด้านโภชนาการและปลอดภัย

กรอบงานวิจัยที่ 1 อาหาร
เพื่อความมั่นคง

กรอบงานวิจัยที่ 2
อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและ

ความปลอดภัย

กรอบงานวิจัยท่ี 3
อาหารศึกษา

กรอบงานวิจัยที่ 4
การบริหารจัดการด้านอาหาร



ชุมชน สังคม

สถาบัน
การศึกษาภาครัฐ

พื้นที่

หลักการท างานวิจัยเชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย

มีผลต่อวงวิชาการ
เกิดผลการกระทบต่อ

พื้นที่ ชุมชน 
และสังคมเป็นวงกว้าง

เกษตรกรรายย่อย

กลุ่มเกษตรกร

รายใหญ่



ภาคเอกชน

สถาบัน
การศึกษาภาครัฐ

การ
ตลาดน า

หลักการท างานวิจัยเชิงพาณิชย์

เกิดผลการกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ

มีผลต่อวงวิชาการ

ผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง

รายใหญ่



 การสนับสนุนทุนวิจัยจะ
พิจาณา output ตั้งแต่
TRL 4 ขึ้นไป 

 output TRL 1-4 ก็
สามารถย่ืนขอทุนได้หาก
เชื่อมโยงไปตอบ OKR ได้



researcharda@gmail.com
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